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Farnosť  Petrovice 

Myšlienka mesiaca:  

Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech 

Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je 

milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a 

nech ti daruje pokoj! (Nm 6,24-26) 

Kalendár – január 2020 

1. 1. Panny Márie Bohorodičky (slávnosť) 

2. 1. Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, 

biskupov a učiteľov Cirkvi (spomienka) 

3. 1. Votívna sv. omša o Božskom srdci. Prvý piatok.  

Najsvätejšieho mena Ježiš (ľubovoľná spomienka) 

4. 1. Votívna sv. omša o Panne Márií. Prvá sobota. 

5. 1.  2. nedeľa po narodení Pána 

6. 1. Zjavenie Pána (slávnosť) 

7. 1. Utorok po Zjavení Pána alebo Sv. Rajmunda z 

Peňafortu, kňaza (ľubovoľná spomienka) 

8. 1. Streda po Zjavení Pána 

9. 1. Štvrtok po Zjavení Pána 

10. 1. Piatok po Zjavení Pána 

11. 1. Sobota po Zjavení Pána 

12. 1. Krst Krista Pána (sviatok) 

13. 1. Sv. Hilára, biskupa, učiteľa Cirkvi (ľubovoľná 

spomienka) 

14. 1. féria 

15. 1. féria 

16. 1. féria 

17. 1. Sv. Antona, opáta (spomienka) 

18. 1. Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 

19. 1. 2. nedeľa v Cezročnom období 

20. 1. Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka alebo Sv. 

Šebastiána, mučeníka (ľubovoľná spomienka) 

21. 1. Sv. Agnesy, panny a mučenice (spomienka) 

22. 1. Sv. Vincenta, diakona a mučeníka (ľubovoľná 

spomienka) 

23. 1. féria 

24. 1. Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa 

Cirkvi (spomienka) 

25. 1. Obrátenie sv. Pavla, apoštola (sviatok) 

26. 1. 3. nedeľa v Cezročnom období 

27. 1. Sv. Angely Merici, panny (ľubovoľná 

spomienka) 

28. 1. Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi 

(spomienka) 

29. 1. féria 

30. 1.féria 

31. 1. Sv. Jána Boska, kňaza (spomienka) 

Modlitba rodičov za dieťa: 

Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na 

slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na 

osoh. Amen 

Čo slávime tento mesiac?                                              

Krst Krista Pána  

Sviatok krstu Krista Pána, ktorý slávime v prvú 

nedeľu po slávnosti Zjavenia Pána uzatvára 

vianočné obdobie.  V tomto sviatku môžeme opäť 

vyzdvihnúť Zjavenie Pána. Návšteva troch mudrcov 

predstavovala Zjavenie Pána pohanským národom, 

pri Ježišovom krste je však zjavené najvnútornejšie 

tajomstvo Boha vyvolenému ľudu. Najsvätejšia 

Trojica sa zúčastňuje na veľkom zjavení na brehu 

Jordána. 

Čo znamená prijať sviatosť krstu? 

Krst je sviatosťou viery. Viera si však vyžaduje 

spoločenstvo veriacich. Jednotliví veriaci môžu 

veriť iba vo viere Cirkvi. Viera, ktorá sa vyžaduje 

na krst, nie je viera dokonalá a zrelá, ale je 

začiatkom, ktorý sa má rozvíjať. Katechumen 

alebo jeho krstný rodič dostáva otázku: „Čo si 

žiadaš od Božej Cirkvi?“ A odpovedá: „Vieru!“ 

 

U všetkých pokrstených, u detí i dospelých, má 

viera po krste rásť. Preto Cirkev každý rok na 

Veľkonočnú vigíliu slávi obnovenie krstných 

sľubov. Príprava na krst privádza iba na prah 

nového života. Krst je prameňom nového života v 

Kristovi, z ktorého vyviera celý kresťanský život. 

 

Aby sa krstná milosť mohla rozvíjať, je dôležitá 

pomoc rodičov. To je aj úloha krstného otca alebo 

krstnej matky, ktorí majú byť presvedčenými 

veriacimi, schopnými a ochotnými pomáhať 

novopokrstenému, dieťaťu alebo dospelému, na 

jeho ceste kresťanského života. Celé cirkevné 



spoločenstvo nesie časť zodpovednosti za 

rozvinutie a zachovanie milosti prijatej v krste. 

Krstné sľuby: 

Kňaz: Zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v 

slobode Božích detí?      Zriekam. 

Kňaz: Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás 

neovládol hriech?        Zriekam. 

Kňaz: Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa 

hriechu?              Zriekam. 

Potom kňaz vyžiada trojité vyznanie viery: 

Kňaz: Veríte v Boha Otca všemohúceho. Stvoriteľa 

neba i zeme?       Verím. 

Kňaz: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a 

nášho Pána, narodeného z Márie Panny, 

umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych 

a sedí po pravici Otca?     Verím. 

Kňaz: Veríte v Ducha Svätého, v svätú Cirkev 

katolícku v spoločenstvo svätých, v odpustenie 

hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný?      

Verím. 

Potom sa kňaz pýta: 

Kňaz: Chcete žiť ako deti svetla a stále kráčať vo 

svetle Kristovom?      Chcem. 

Kňaz: Chcete úprimne milovať Pána Ježiša, 

najlepšieho priateľa detí, a slúžiť mu verne  v 

katolíckej Cirkvi?       Chcem. 

Kňaz: Chcete sa nábožne zúčastňovať na 

eucharistickej obete a na ostatných liturgických 

úkonoch a na pobožnostiach?     Chcem. 

Kňaz: Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miluje 

deti, zachová vo svojej láske, aby ste si hodnosť 

Božích detí chránili nepoškvrnenú pre život večný. 

Amen. 

Odkaz pápeža Františka: 

Drahí bratia a sestry, sviatok Krstu Pána je 

vhodnou príležitosťou obnoviť si s vďačnosťou a 

presvedčením záväzky nášho krstu, usilujúc sa 

každodenne žiť v súlade s ním. Je tiež veľmi 

dôležité, ako som vám to už mnohokrát povedal, 

aby sme poznali dátum svojho krstu. Mohol by 

som sa opýtať: kto z vás vie dátum svojho krstu? 

Nie všetci, istotne. Ak ho niekto z vás nevie, keď sa 

vrátite domov, spýtajte sa na to svojich rodičov, 

starých rodičov, ujov, tiet, krstných rodičov, 

rodinných priateľov... Spýtajte sa: „V ktorý deň 

som bol pokrstený, pokrstená?“ A potom naň 

nezabudnime: strážme si ten dátum v srdci, aby 

sme ho každý rok slávili. 

Drahí bratia a sestry, keď ponárame ruku do 

svätenej vody – napríklad pri vstupe do kostola – 

a keď robíme znamenie kríža, pomyslime s radosťou 

a s vďačnosťou na krst, ktorý sme prijali – táto 

svätená voda nám pripomína krst – a obnovme 

svoje „Amen“ – čiže „Som rád“ –, aby sme žili 

ponorení do lásky Najsvätejšej Trojice. 

OBNOVENIE KRSTNÝCH SĽUBOV NA VÝROČIE 

SVOJHO KRSTU. 

Bože, Otče, som šťastný(á), že som tvojím synom 

(tvojou dcérou), bratom (sestrou) tvojho Syna 

Ježiša Krista, chrámom Ducha Svätého a členom 

(členkou) svätej katolíckej Cirkvi. Zo srdca ti 

ďakujem za túto nesmiernu milosť. Pri spomienke 

na svoj krst (na výročie svojho krstu) znovu sa 

zriekam zlého ducha aj všetkých jeho skutkov a 

všetkých pokušení a vyznávam svoju vieru i vieru 

tvojej Cirkvi: Verím v teba, Bože, Otče všemohúci, 

Stvoriteľ neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, tvojho 

Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, 

umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych 

a sedí po tvojej pravici. Verím v Ducha Svätého, vo 

svätú katolícku Cirkev, v spoločenstvo svätých, v 

odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život 

večný. Toto je viera moja, toto je viera Cirkvi. Túto 

vieru vyznávam a ona je mojou slávou v Ježišovi 

Kristovi, našom Pánovi. Amen. 

Ako môžem pomôcť? 

-upratovanie kostola každú sobotu po rannej sv.omši 

-čítanie čítaní a prosieb počas sv. omše 

- miništrovanie,  spievanie..... 

Pozvánka pre deti ! (aj rodičov) 

Každý utorok o 16,30 modlitba sv.ruženca 

s deťmi a spoločné slávenie sv. omše 

v kostole v Petroviciach za účasti detí  

Kontakt na Farský úrad Petrovice:  

Petrovice 78, 013 53                                                          

Tel.čís: 041/558 90 08,  mail:  petrovice@fara.sk               

Farské oznamy sú aktuálne na nástenke v kostole 

alebo na linku: 

www.obecpetrovice.info/section/default/1794 

Vaše nápady a pripomienky ku farskému listu 

môžete posielať na mail: 

charita.petrovice@gmail.com   Ďakujeme      
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